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Financiële richtlijnen Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen 
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij 

een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de 
deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 
van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden 
opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer. 

2. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen. 
Met name wordt aandacht gevraagd voor:  
a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma; 
b. een specificatie van lasten en baten per programma; 
c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting; 
d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;  
e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen. 

3. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat 
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden 
opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. 

4. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer 
en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet. Ook bevat dit overzicht een toelichting 
waar in het doel van de reserve wordt omschreven. 

5. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke 
bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze 
aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022.. 
Voor de meerjarenbegroting 2022-2025 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als 
uitgangspunt genomen te worden. 

6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient 
het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het 
Algemeen Bestuur van de GR. 

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze 
te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen. 

8. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr. 

 
Aanvullende financiële richtlijnen Begroting 2022: 
1. De gevolgen van de besluitvorming over de ketensamenwerking worden verwerkt in de begroting. 
2. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de WVS-Groep en de ISD Brabantse Wal, zorgt 

Werkplein HvWB er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de 
begrotingen van de WVS-Groep en de ISD Brabantse Wal. De drie begrotingen zijn de basis voor 
de ketenbegroting. 

3. Het Werkplein HvWB maakt een onderbouwde meerjarige prognose van het aantal 
bijstandsontvangers. 

4. Het Werkplein HvWB neemt in de bijlagen van de begroting een overzicht op met het verloop 
van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in 
de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en de besluitvorming hierover.  

5. Het Werkplein HvWB verschaft in de diverse P&C-documenten inzicht in de stand van de 
vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren. 

6. Het Werkplein HvWB biedt inzicht in de mogelijkheden om de kosten voor de bedrijfsvoering 
terug te brengen tot het noodzakelijke minimum. Hierin zijn ook de synergievoordelen als 
gevolg van het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking 
opgenomen. 

7. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende cao van de betreffende GR.  
Indien voor het betreffende begrotingsjaar nog geen cao bekend is mag uitgegaan worden van 
het in de  septembercirculaire 2020 (of een actuelere circulaire) opgenomen percentage van de 
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prijs  overheidsconsumptie, beloning werknemers (dit is de loonontwikkeling exclusief de 
incidentele loonstijging).   
Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de 
werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te 
worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder 
onderbouwing*. 

8. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2020 (of 
een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2022 
inclusief meerjarenraming*. 

 
* tenzij door het AB van een Gemeenschappelijke Regeling besloten is tot een andere wijze van 
indexering. 
 
Beleidsmatige richtlijnen Begroting 2022: 
1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting  voor het jaar 2022 op waarin de ambities van de 

deelnemende gemeenten tot het duurzaam beperken van  het aantal uitkeringsgerechtigden 
en -lasten tot uitdrukking komt. 

2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2022 met de 
deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2022 
op het terrein van werk, inkomensondersteuning  en inburgering.   

3. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende 
gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt. 

4. De begroting 2022 dient een duidelijke onderbouwing  te bevatten van de manier waarop  
het Werkplein HvWB de hiervoor genoemde (1 t/m 3) ambities gaat realiseren, alsmede de 
lasten die daarmee gepaard gaan. In de onderbouwing is per doelgroep een ambitie en 
strategie benoemd met een financiële doorvertaling, zodat de effectiviteit van de ingezette 
middelen achteraf kan worden gemeten. Daarnaast is de onderbouwing tot stand gekomen 
in afstemming met de WVS –Groep. Aantallen met betrekking tot het in te zetten 
instrumentarium zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met de WVS-groep. Ook de 
gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd. 

5. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken 
op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2022 uiteindelijk onverhoopt 
toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten.  

6. In de begroting 2022 zijn maatregelen opgenomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis 
(gedeeltelijk) op te vangen. 

7. De begroting 2022 van het Werkplein HvWB is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van 
de integrale ketensamenwerking met de WVS-Groep. Het Werkplein HvWB en de WVS-Groep 
dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van 
de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale 
ketenbegroting. 

 
 


